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Kontakt

Här har vi samlat det mesta som vår motorförsäkring kan omfatta.

Kundservice

skador alltid ersätts enligt gällande försäkringsbrev och villkor.

Telefon: 0771-326 326
E-post: foretag@gjensidige.se

Notera att det i vissa fall finns kompletterande villkor. Tänk på att

De viktigaste delarna
Försäkringsvillkoret innehåller en rad bestämmelser. Vi har valt ut

Skador

några viktiga som du bör läsa på en gång. Observera att det är den
fullständiga texten i försäkringsvillkoren tillsammans med

Telefon: 0771-326 326

uppgifterna i försäkringsbrevet och andra försäkringshandlingar

E-post: skador@gjensidige.se

som bestämmer innehållet i försäkringsskyddet.

Skadejour och vid skada utomlands
Vid akut skada efter kontorstid, på helger eller vid skada
utomlands, kontakta vår skadejour på telefon 0771-614 614.

Särskilt försäkringsvillkor: GJK 914:3
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Olycksfallsförsäkring för boende och besökare
Villkor: GJK 914:3

1. Vem försäkringen gäller för
Försäkringen gäller för;
-

boende i försäkrad byggnad

-

besökare till boende i försäkrad byggnad

-

förtroendevalda för försäkrad byggnads förvaltning

2. När försäkringen gäller

Ersättning lämnas för kostnader för
• läkarvård – hos läkare ansluten till försäkringskassan
• sjukhusvård - den vårdavgift som inte motsvarar inbesparade
levnadsomkostnader (0,0015 basbelopp). Ersättning lämnas
högst med 0,001 basbelopp per vårddag. Högsta ersättning är
0,2 basbelopp
• behandling, hjälpmedel och intyg som läkare föreskriver för
läkningen av skadan samt för läkarintyg och andra handlingar

Försäkringen gäller för olycksfallsskada som inträffar under den tid
försäkringen är i kraft;
-

vid vistelse på fastigheten där försäkrad byggnad finns

-

under uppdrag för försäkringstagaren eller deltagande i av
försäkringstagaren anordnad aktivitet. Försäkringen gäller även
vid färd till eller från aktiviteten.

som Gjensidige begär
• läkemedel - som läkare ordinerat för läkningen av skada
• tandbehandling - behandlingskostnader hos tandläkare
ansluten till försäkringskassan.
Med tandskada menas även skada på tandprotes som var på plats
i munnen när den skadades. Ersättning lämnas högst med

3. Var försäkringen gäller

tandprotesens dagsvärde. För försäkrad som har fri tandvård ska

Försäkringen gäller inom Norden.

för kostnad för akutbehandling, godkännas av Gjensidige innan

5I. Vad försäkringen gäller för
5I.1 Olycksfallsskada
Försäkringen gäller för rätt till ersättning vid olycksfallsskada som
drabbar besökare, boende och styrelseledamot under uppdrag för
försäkringstagarens räkning eller under färd till och från sådant

behandling ske hos Folktandvården. Kostnaden ska, med undantag
behandlingen påbörjas. Behandlingen ska i möjligaste mån ske i
samband med skadetillfälle. Måste behandling uppskjutas ska
Gjensidige godkänna detta. Har försäkringen lämnat ersättning för
en slutbehandling av tandskadan lämnar försäkringen inte någon
ytterligare ersättning. Ersättning kan dock lämnas om försämring
inträtt som ej var förutsägbar vid slutbehandlingen och beror på

uppdrag vid sammankomst anordnad av försäkringstagaren.

olycksfallsskadan.

En olycksfallsskada är en kroppsskada, som drabbar den försäkrade

• resor - egenavgifter ersätts för resor i samband med vård och

ofrivilligt, genom en plötslig yttre händelse.
Med olycksfallsskada jämställs kroppsskada som uppkommit
genom förfrysning, värmeslag eller solsting. Den dag en sådan
skada visar sig anses vara tidpunkten för olycksfallet.

behandling som läkare föreskrivit för skadans läkning.
• skadade tillhörigheter och merkostnader
Om olycksfallet medfört läkarbehandling kan ersättning lämnas
för:
–

5I.2 Kostnader
Ersättning lämnas för skäliga och nödvändiga kostnader, som inte
kan ersättas från annat håll enligt lag och författning, konvention

lämnas med föremålets dagsvärde. Högsta ersättningen är 0,2
basbelopp.
–

den försäkrades nödvändiga och oundvikliga merkostnader som
inte ersätts från annat håll och om till följd av olycksfallsskadan

eller från annan försäkring exempelvis lagen om

uppstått under den akuta läkningstiden. Högsta ersättning är

arbetsskadeförsäkring (LAF) eller trygghetsförsäkring vid
arbetsskada (TFA).

kläder som klippts sönder av sjukvårdspersonal. Ersättning

2,0 basbelopp.
–

om fara för den försäkrades liv föreligger p g a olycksfallet

Om försäkrad inte är ansluten till allmän försäkringskassa i Sverige,

ersätts en anhörigs besöksresor samt nödvändiga merkostnader

lämnas ersättning endast för de kostnader som skulle ha ersatts

i samband med detta om resan är längre än 5 mil i vardera

om den försäkrade varit ansluten.

riktningen. Dock högst 2 besöksresor per vecka med billigaste
färdsätt.

Ersättning lämnas för kostnader, som uppstår inom fem år från
skadetillfället. För tandvårdskostnader som uppstår för försäkrat
barn kan ersättningstiden förlängas till barnet uppnått vuxen ålder
dock längst till den försäkrade uppnått 25 års ålder.
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• rehabilitering

Om försäkrad avlider på grund av olycksfallsskada inom tre år från

hjälpmedel. Kostnaden ska ha uppkommit efter läkningstiden

skadetillfället, utbetalas till dödsboet 0,5 basbelopp.

och på förhand godkänts av Gjensidige. Ersättning lämnas för
kostnader upp till 1,0 basbelopp för:
–

vård och behandling av läkare eller annan sjukvårdsutbildad
person ansluten till försäkringskassan.

–

5I.4 Dödsfallskapital

Ersättning lämnas för kostnader för rehabilitering och

tekniska hjälpmedel, som kan underlätta den dagliga
livsföringen.

5I.3 Medicinsk invaliditet
Med definitiv medicinsk invaliditet menas att olycksfallsskadan
medfört bestående nedsättning av kroppsfunktionen.
Invaliditetsgraden bestäms med ledning av tabeller, som är
gemensamma för samtliga försäkringsbolag.
För rätt till ersättning ska olycksfallsskadan inom tre år från
skadetillfället ha medfört någon mätbar invaliditet. Om den
försäkrade avlider innan ärendet avslutats lämnas

5II Vad försäkringen inte gäller för
Ersättning lämnas inte för
• hjälpmedel avsedda för idrottsutövning
• permissionsresor i samband med sjukhusvård
• andra besöksresor än som angivits under
Kostnader - Skadade tillhörigheter och merkostnader 5I.2
• sveda och värk
• förlorad arbetsinkomst
• resor i samband med yrkesutövning.

5II.1 Hälsotillstånd
Försäkringen gäller inte för skada som uppkommit genom

invaliditetsersättning till dödsboet med det belopp som svarar mot

• smitta av bakterier eller virus

den säkerställda medicinska invaliditeten. Ersättning lämnas inte

• användning av medicinska preparat, behandling eller

om dödsfallet inträffar inom 12 månader från skadetillfället.

Försäkringsbelopp
Försäkringsbeloppet vid fullständig medicinsk (100 %) invaliditet är
5 basbelopp.

Ersättningsbelopp
Ersättningsbeloppet bestäms av det basbelopp som gäller då
Gjensidige betalar ut ersättningen. Ersättning betalas ut i

undersökning som inte föranletts av olycksfallsskada som
omfattas av denna försäkring
• tandskada som uppkommit genom tuggning eller bitning.
Om hälsotillståndet försämrats beroende på kroppsfel som
antingen redan fanns vid skadetillfället eller som tillstött senare
utan samband med olycksfallsskadan, lämnas ersättning endast
för de kostnader och den invaliditet som olycksfallsskadan medfört.

förhållande till invaliditetsgraden samt till den försäkrades ålder vid

Med kroppsfel menas sjukdom, sjuklig förändring, lyte eller men

skadetillfället.

eller andra för den försäkrades ålder onormala förändringar.

Om den försäkrade vid skadetillfället är 46 år eller äldre minskas

5II.2 Vistelse utanför Norden

ersättningen med 4 procentenheter för varje år åldern överstiger 45

Ersättning lämnas inte för kostnader som uppstår under vistelse

år.

utanför Norden. Försäkringen upphör när den skadade utförsäkras

Skadeärenden avslutas först när den medicinska invaliditeten är

från den allmänna försäkringen i Sverige.

fastställd. Dessförinnan kan förskott på invaliditetsersättning

5II.3 Krigstillstånd i Sverige

lämnas. Om förskott lämnats avräknas detta när ärendet

Försäkringen gäller inte under krigstillstånd eller krigsliknande

avslutats.

politiska oroligheter i Sverige, om olycksfallsskadan kan anses bero

Eventuell förhöjning av basbeloppet under mellantiden ska dock
tillgodoräknas den försäkrade.

Omprövning
Om olycksfallsskadan medfört att kroppsfunktionen väsentligen
försämras efter det att ärendet avslutats och inom tio år från
skadetillfället, har den försäkrade rätt att få ersättningsfrågan
omprövad.
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på detta.

5II.4 Krigstillstånd utom Sverige
Vid vistelse i land utanför Sverige där krig eller krigsliknande
politiska oroligheter råder utan att den försäkrade själv deltar gäller
försäkringen inte för olycksfallsskada som kan anses ha inträffat på
grund av kriget eller oroligheterna.

Om kriget eller oroligheterna bryter ut medan den försäkrade vistas
i området gäller försäkringen under de tre första månaderna.

8. Åtgärder vid skada
Olycksfallsskada, som kan ge rätt till ersättning, ska snarast möjligt
anmälas till Gjensidige. De handlingar och övriga upplysningar, som
Gjensidige anser vara av betydelse, ska anskaffas av den försäkrade
och sändas till Gjensidige utan kostnad för Gjensidige.
Om försäkrad drabbas av olycksfallsskada är en förutsättning för
rätt till ersättning att den försäkrade
• snarast anlitar läkare
• följer läkares föreskrifter
• lämnar Gjensidige originalkvitton på de kostnader som
uppkommit
• följer Gjensidiges anvisningar.
Gjensidige har rätt att utbetala invaliditetsersättningen till
överförmyndarspärrat konto.

13. Definitioner
Basbelopp
Det prisbasbelopp som fastställs enligt lagen om allmän försäkring
och som gällde för januari månad det år skadan inträffar. Vid
beräkning av självrisk uttryckt i basbelopp avrundas självrisken
nedåt till närmaste 100-tal kronor. Andra belopp uttryckta i
basbelopp avrundas uppåt till närmaste 100-tal kronor.
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Gjensidige Försäkring
Postadress:
Gjensidige Försäkring
Box 3031
103 61 Stockholm
Telefon 0771-326 326
E-post info@gjensidige.se
En svensk filial till:
Gjensidige Forsikring ASA
Org.nr 995 568 217
Postadress:
Postboks 700 Sentrum, 0105 Oslo

